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 2 PE 167.407/rév.3 

Τα ενηµερωτικά δελτία που εξέδωσε η Οµάδα Εργασίας «∆ιεύρυνση» έχουν σκοπό να παρουσιάσουν κατά συστηµατικό και συνθετικό τρόπο το σηµείο στο οποίο βρίσκονται οι 
συζητήσεις σχετικά µε τις διάφορες πτυχές της διεύρυνσης της Ένωσης και τη στάση που τηρούν επί του θέµατος τα κράτη µέλη, οι υποψήφιες χώρες και τα ευρωπαϊκά θεσµικά 
όργανα. Τα δελτία αυτά θα ενηµερώνονται στο βαθµό που επιτυγχάνεται πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις. Έχουν ήδη δηµοσιευθεί. 
 
Αριθµός Τίτλος Αριθµός PE Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
1 Η Κύπρος και η προσχώρησή της στην ΕΕ 167.284/αναθ.4  18.03.99  όλες 
2 Η Ουγγαρία και η διεύρυνση της ΕΕ 167.296/αναθ.2  01.02.99  όλες 
3    Η Ρουµανία και η  προσχώρησή της στην ΕΕ                     167.297/αναθ.2   26.02.99       όλες 
4    Η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η διεύρυνση της ΕΕ                    167.335/αναθ.2   10.02.99       όλες 
5    Η Μάλτα και οι σχέσεις της µε την ΕΕ                     167.350/αναθ.2    02.02.99       όλες 
6    Η Βουλγαρία και η διεύρυνση της ΕΕ                     167.392/αναθ.2    26.10.98       όλες 
7    Η Τουρκία και οι σχέσεις της µε την ΕΕ                    167.407/αναθ.1    27.10.98       όλες 
8 Η Εσθονία και η διεύρυνση της ΕΕ 167.409/αναθ.1  08.10.98   όλες 
9    Η Σλοβενία και η προσχώρησή της στην ΕΕ                    167.531/αναθ.1    08.02.99        όλες 
10    Η Λετονία και η διεύρυνση της ΕΕ                     167.532/αναθ.1    17.12.98        όλες 
11    Η Λιθουανία και η διεύρυνση της ΕΕ                        167.533/αναθ.2    12.01.99        όλες 
12    Η Πολωνία και η διεύρυνση της ΕΕ                              167.587/αναθ.2    03.03.99        όλες 
13    Η Σλοβακία και η διεύρυνση της ΕΕ                     167.609/αναθ.1    14.12.98        όλες 
14    Η Ρωσία και η διεύρυνση της ΕΕ                     167.734/αναθ.1    23.02.99        όλες 
15 Θεσµικές πτυχές της διεύρυνσης 167.299   13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV 
16 Έλεγχος και προστασία των οικονοµικών της ΕΕ στην προοπτική της διεύρυνσης            167.330   09.03.98  DE-EN-ES-FR-IT 
17     Η περιβαλλοντική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ  167.402   23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18    Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυνση της ΕΕ                   167.410              03.04.98      DE-EN-ES-FR-IT 
19    ∆ηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ                    167.581              12.04.98      DE-EN-ES-FR-IT 
20    Η δηµοκρατία και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ              167.582              01.04.98      DE-EN-ES-FR-IT 
21    Η διεύρυνση της ΕΕ και η οικονοµική και κοινωνική συνοχή                  167.584              08.05.98      DE-EN-ES-FR-IT 
22     Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ 167.614/αναθ.3   07.01.99 EN 
23    Τα νοµικά προβλήµατα της διεύρυνσης της ΕΕ                    167.617              19.05.98      DE-EN-ES-FR-IT 
24    Η προενταξιακή στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ                   167.631              17.06.98      DE-EN-ES-FR-IT 
25    Η συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ         167.690/αναθ.1     30.03.99     DE-EN-ES-FR-IT 
26    Τα δικαιώµατα της γυναίκας και η διεύρυνση της ΕΕ                   167.735              14.07.98      DE-EN-ES-FR-IT 
27    Η διεύρυνση της ΕΕ και η γεωργία                     167.741              03.09.98      DE-EN-ES-FR-IT 
28    Η Ελβετία και η διεύρυνση της ΕΕ                     167.777/αναθ.1     08.03.99      όλες 
29 Η διεύρυνση της ΕΕ και η αλιεία 167.799   12.10.98 όλες 
30    Η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας και η διεύρυνση της ΕΕ                  167.822              26.10.98      DE-EN-ES-FR-IT 
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Αριθµός Tίτλος Αριθµός PE Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
31    Θέµατα ασφάλειας και άµυνας και η διεύρυνση της ΕΕ                      167.877             30.10.98      DE-EN-ES-FR-IT 
32    Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) και η διεύρυνση της ΕΕ       167.887              17.11.98      DE-EN-ES-FR-IT 
33    Το Πρόγραµµα ΡΗΑRE και η διεύρυνση          167.944              04.12.98     DE-EN-ES-FR-IT 
34    Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και η διεύρυνση της ΕΕ       167.962              09.12.98      DE-EN-ES-FR-IT 
35    Η βιοµηχανική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ         167.963             30.11.98      DE-EN-ES-FR-IT 
36    Η Ατζέντα 2000 και η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ          168.008/αναθ.1 10.06.99      DE-EN-ES-FR-IT 
37    Η διεύρυνση της ΕΕ και οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις        168.062              25.01.99      DE-EN-ES-FR-IT 
38 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης    168.065   27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39    Οι κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ          168.115              08.03.99      DE-EN-ES-FR-IT 
40    Η πυρηνική ασφάλεια στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης     168.257              22.03.99      DE-EN-ES-FR-IT 
41    Η κοινή γνώµη για τη διεύρυνση στα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες      168.296              22.04.99      DE-EN-ES-FR-IT 
42 Η ρωσική µειονότητα στις βαλτικές χώρες    168.307   03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
  
 
 
Για να αναζητήσετε αντίγραφα των δελτίων αυτών θα πρέπει να απευθύνεστε στους: 
 
   Κυρία E.Deguffroy, Λουξεµβούργο, SCH 602, τηλ. (352) 4300-22906 / φάξ: (352) 4300-29027 
   Οµάδα Εργασίας "∆ιεύρυνση", Βρυξέλλες, LEO 06D119, τηλ. (322) 284 2381 / φάξ: (322) 284 4984 

                    Οµάδα Εργασίας "∆ιεύρυνση", Στρασβούργο, ΙΡ2 447, τηλ. (333) 8817-4408 / 
 

INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
            Σελίδα 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ               7 
 
 
I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ         7 
 

1. Οι εκλογές της 18ης Απριλίου 1999       7 
- Το σύνταγµα της 57ης κυβέρνησης         8 
2. Η συνταγµατική κατάσταση        9 
3. ∆ικαιώµατα του ανθρώπου        10 
4. Το κουρδικό ζήτηµα        10 
5. Κύπρος          11 
6. Η κατάσταση στο Αιγαίο         12 

 
 
II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ       13 
 

- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ        13 
Η ανάπτυξη          13 
Η κατανάλωση         13 
Οι επενδύσεις                     14 
Η παραγωγή          14 
Η εξωτερική θέση         15 
Η απασχόληση         15 
Ο πληθωρισµός         16 
Η νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική     16 
Οι προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράµµατος οικονοµικής σταθερότητας 16 

 
 
III. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ / ΤΟΥΡΚΙΑΣ       17 
 

α)   Η αίτηση προσχώρησης / Η γνώµη της Επιτροπής     17 
β) Η λειτουργία της τελωνειακής ένωσης      17 
γ) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τουρκία      18 

- Η τουρκική πρόταση        19 
δ) Η αποδέσµευση της οικονοµικής βοήθειας      20 
ε)  Οι εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις προόδους που σηµείωσε η  
 Τουρκία στην πορεία προς την προσχώρηση και την αναγνώριση του  
 καθεστώτος της υποψήφιας για ένταξη χώρας               22        
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Σύνοδος Κορυφής του Ελσίνκι ενέκρινε, στις 13 ∆εκεµβρίου 1999, την πρόταση της 
Επιτροπής να αναγνωριστεί στην Τουρκία το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ 
χώρας.  
 
Εντούτοις, πρέπει να γίνουν πολλές ακόµα προσπάθειες στην πορεία για την ένταξη. Πρέπει η 
Τουρκία, όπως υποδεικνύει η δεύτερη περιοδική έκθεση της Επιτροπής (Οκτώβριος 1999), να 
σηµειώσει ουσιαστική πρόοδο σε σχέση µε τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης … «οι 
ελλείψεις που παρουσιάζονται στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας 
των µειονοτήτων είναι σοβαρές».  
 
Επιπλέον, «όσον αφορά το κυπριακό ζήτηµα, οι θέσεις της Τουρκίας δεν συµφωνούν ούτε µε  τα 
ψηφίσµατα του ΟΗΕ ούτε µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης …» «η εδαφική διαφορά στο 
Αιγαίο εκκρεµεί».  
  
Τέλος, η Τουρκία, η οποία συνέρχεται από έναν σεισµό µε σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις, 
πρέπει να εξυγιάνει την µακρο-οικονοµική της πολιτική. 
 
Από τη µεριά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογραµµίζει στο ψήφισµά του σχετικά µε τη 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, ότι  «οι διαπραγµατεύσεις δεν µπορούν να αρχίσουν στο 
µέτρο του ότι η Τουρκία απέχει πολύ από την ικανοποίηση των πολιτικών κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «επιµένει ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα πρέπει 
να πραγµατοποιήσει σαφή και επαληθεύσιµη πρόοδο σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των 
κριτηρίων αυτών».  
 
Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της αποδέσµευσης κάποιας οικονοµικής 
βοήθειας προς την Τουρκία, εντούτοις, όσον αφορά την αναγνώριση στην Τουρκία του 
καθεστώτος της υποψήφιας χώρας, δεν έχει διαµορφώσει οµόφωνη θέση. (βλ. Agence Europe 
της 14.12.1999). 
 
 
I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Από τις πρόωρες εκλογές της 24ης ∆εκεµβρίου 1995, η πολιτική 
κατάσταση στην Τουρκία χαρακτηρίζεται από µεταβολές στους κόλπους των διαφόρων 
κυβερνητικών συνασπισµών, τη διάλυση του κόµµατος Refah, υποθέσεις διαφθοράς, την 
καθαίρεση του πρωθυπουργού Μ. Γιλµάζ στις 25 Νοεµβρίου 1998 και την αντικατάστασή του 
από τον Μπ. Ετσεβίτ έως τις πρόωρες εκλογές της 18ης Απριλίου 1999.  
 
1. Οι εκλογές της 18ης Απριλίου 1999 
 
Το αριστερό εθνικιστικό κόµµα DSP και το υπερεθνικιστικό κόµµα MHP είναι οι νικητές των 
εκλογών της 18ης Απριλίου 1999. Αυτή η µεταστροφή της κοινής γνώµης προς τον τουρκικό 
εθνικισµό αντανακλά την απογοήτευση του εκλογικού σώµατος για την ανικανότητα των 
περισσότερων κοµµάτων του κέντρου να σχηµατίσουν αποτελεσµατική και άµεµπτη κυβέρνηση 
σε περίοδο οικονοµικών δυσκολιών και πολιτικής αβεβαιότητας. 
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Τα αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα (συµµετοχή 87,09%) 
 
DSP (ΕΤΣΕΒΙΤ, εθνικιστική αριστερά)   21,3% !!!! 136 έδρες   (1995: 14,64%) 
 
MHP (BAHCELI, υπερεθνικιστής)          18,1% !!!! 129 έδρες   (1995: 8,18%) 
 
FP (KUTAN, ισλαµιστής)                        15,6% !!!! 111 έδρες   (1995: 21,38%) 
 
ANAP (YIILMAZ, κεντροδεξιά)             13,4% !!!!  86 έδρες    (1995: 19,65%) 
 
DYP ( CILLER, κεντροδεξιά)                  12,1% !!!!  86 έδρες    (1995: 19,18%) 

   Ανεξάρτητοι                                                    2 έδρες 
 
Τα κόµµατα που δεν συγκέντρωσαν το 10% των ψήφων που απαιτούντο για να εκπροσωπηθούν 
στη Βουλή είναι:  
 
CHP (BAYKAL, Σοσιαλδηµοκράτες)    8,6 %                        (1995: 10,71%) 
 
HADEP (φιλο-κουρδικό)                         3,99%                       (1995: 4,17%) 
 
BBP (εθνικιστές και ισλαµιστές)                   1,45%                        (1995:   -    ) 
 
Το DSP οφείλει τη  νίκη του στις εκλογές στον χαρισµατικό ηγέτη Μπουλέντ Ετσεβίτ. Η 
σαραντάχρονη πολιτική του καριέρα είναι απαλλαγµένη από οικονοµικές παρατυπίες. Είναι 
γνωστό ότι προασπίζεται των εθνικών συµφερόντων – έδωσε εντολή για την εισβολή στην 
Κύπρο το 1974 – και κυρίως κέρδισε ψήφους χάρις στη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της 
σύντοµης θητείας του (πριν από τις εκλογές) του Αµπντουλάχ Οτσαλάν στην Κένυα και την 
επιστροφή του, για να προσαχθεί σε δίκη, στην Τουρκία. 
 
Η εκπληκτική εκλογική επιτυχία του MHP αποκαλύπτει τη βαθιά δυσαρέσκεια του πληθυσµού 
για τους πολιτικούς του κέντρου, οι οποίοι, επί πολλά χρόνια, δεν αντιµετώπισαν µε τον 
απαραίτητο δυναµισµό τα προβλήµατα της χώρας. Η κοινωνική αδικία επιδεινώθηκε από την 
κακή οικονοµική διαχείριση της χώρας. Ο πληθωρισµός έθιξε τους µισθωτούς, ενώ η 
οικονοµική ύφεση των τελευταίων µηνών κατέστρεψε τις µικρές επιχειρήσεις. Το ΜΗΡ 
επωφελήθηκε από τη γενική απογοήτευση για την άρνηση της ΕΕ να συµπεριλάβει την Τουρκία 
στην οµάδα των υποψηφίων χωρών µε τις οποίες θα άρχιζε διαπραγµατεύσεις. Μεταξύ των 
εκλογέων που επέλεξαν το ΜΗΡ υπάρχουν πολλοί νέοι 18-25 ετών, συχνά άνεργοι και άτοµα 
που αναζητούν µια ιδεολογία η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. 
 
-  Το σύνταγµα της 57ης κυβέρνησης 
 
Στις 9 Ιουνίου 1999, ο κυβερνητικός συνασπισµός αποτελούµενος από το DSP (δηµοκρατικό 
κόµµα της αριστεράς – Ετσεβίτ) το ΜΗΡ (εθνικιστικό κόµµα της άκρας δεξιάς – Μπαχσελί) και 
το ΑΝΑΡ (Κόµµα της Μητέρας Πατρίδας – Γιλµάζ) έλαβε την ψήφο εµπιστοσύνης από την 
τουρκική Βουλή µε 354 ψήφους στις 550 (εξαιρετική πλειοψηφία σε σχέση µε τις προηγούµενες 
κυβερνήσεις). 
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2.  Συνταγµατική κατάσταση 
 
Από τις εκλογές του Απριλίου 1999, ο κυβερνητικός συνασπισµός ο οποίος διαθέτει µεγάλη 
πλειοψηφία, εξασφάλισε την ψήφιση µιας σειράς νοµοθετικών µέτρων.  
 
Πρέπει να σηµειωθεί ιδιαίτερα µια µεταρρύθµιση η οποία αφορά τα ∆ικαστήρια Κρατικής 
Ασφάλειας.  
Από το 1998, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων εκτιµά ότι τα ∆ικαστήρια 
Κρατικής Ασφάλειας, λόγω της παρουσίας στρατιωτικού δικαστή, δεν µπορούν  να θεωρούνται 
αµερόληπτα και ανεξάρτητα, και ως εκ τούτου παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (την οποία η Τουρκία έχει υπογράψει). 
 
Στις 22 Ιουνίου 1999 τέθηκε σε ισχύ η συνταγµατική αναθεώρηση η οποία αποστρατικοποιεί τα 
∆ικαστήρια Κρατικής Ασφάλειας (άρθρο 143 του Συντάγµατος). Η αναθεώρηση αυτή επέτρεψε 
την άµεση αντικατάσταση – στη δίκη Οτσαλάν – του στρατιωτικού δικαστή από πολιτικό 
δικαστή.  
 
Από τον Απριλίου του 1999, κατόπιν τροποποίησης της νοµοθεσίας, η κυβέρνηση δύναται να 
επιβάλλει βαρύτατες ποινές φυλάκισης και στέρηση βαθµού στους αστυνοµικούς και στους 
δηµόσιους υπαλλήλους που καταδικάζονται για βασανιστήρια ή µορφές µεταχείρισης βάναυσες, 
απάνθρωπες και υποτιµητικές. Έναυσµα αποτέλεσαν οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (ο πρόεδρος Ντεµιρέλ παραδέχτηκε εξάλλου ότι η 
πρακτική των βασανιστηρίων υπάρχει στην Τουρκία, αλλά δεν αποτελεί πολιτική του κράτους – 
πρβλ. Milliyet της 22.11.1999). 
 
Τον Αύγουστο του 1999, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τροποποιήσεις στο σύστηµα των 
πολιτικών κοµµάτων, εισάγοντας ένα βαθµό φιλελευθεροποίησης. Παρά ταύτα, το 
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο απαγόρευσε τον Φεβρουάριο 1999 το φιλο-κουρδικό κόµµα DKP (το 
ισλαµικό κόµµα Refah απαγορεύτηκε τον Ιανουάριο 1998). 
 
Το Συµβούλιο εθνικής ασφάλειας, το οποίο ορισµένοι επιθυµούν να καταργήσουν, απολαύει της 
υποστήριξης του πρωθυπουργού Μπουλέντ Ετσεβίτ, ο οποίος δε θεωρεί την ύπαρξή του 
αντίθετη προς το δηµοκρατικό σύστηµα (βλ. Τουρκικό Τύπο - 13.12.1999).  
 
Από την άλλη, ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής.  
 
Ας σηµειωθεί, εντούτοις, ότι ισχύει πάντοτε το άρθρο 8 του αντιτροµοκρατικού νόµου. Το 
άρθρο αυτό, το οποίο τροποποιήθηκε ελαφρώς το 1995, εξακολουθεί να επιτρέπει φυλακίσεις – 
υπό το πρόσχηµα της αποσχιστικής προπαγάνδας – ιδίως έναντι των δηµοσιογράφων. Το 
Συµβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ταχθεί υπέρ της πλήρους 
κατάργησης του άρθρου αυτού. 
  
Η µικτή κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία είναι επιφορτισµένη µε την συνταγµατική 
εναρµόνιση άρχισε ήδη από τον προηγούµενο ∆εκέµβριο τις εργασίες για την προσαρµογή του 
Συντάγµατος στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σύνταξη «πολιτικού συντάγµατος». 
Μεταξύ των αλλαγών που πρέπει να γίνουν, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναφέρουν τα 
ακόλουθα: 
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• � κατάργηση της θανατικής ποινής 
• � ελευθερία έκφρασης 
• � πρόληψη των βασανιστηρίων 
• � αναγνώριση πολιτιστικών δικαιωµάτων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκπαίδευση) στους 
Κούρδους  

• � κατάργηση του Συµβουλίου εθνικής ασφάλειας  
• � κατάργηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
• � πολιτική λύση στο πρόβληµα του νοτιοανατολικού τµήµατος της χώρας  
• � υπαγωγή του Γενικού Επιτελείου στον πολιτικό έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης  
• � ρύθµιση της διένεξης του Αιγαίου και του προβλήµατος της Κύπρου.  
 
3. ∆ικαιώµατα του ανθρώπου 
 
Όπως φαίνεται στην 2η περιοδική έκθεση της Επιτροπής (13 Οκτωβρίου 1999), η κατάσταση 
δεν έχει γνωρίσει σηµαντική πρόοδο από το την έκθεση του 1998, και παραµένει ανησυχητική 
παρά την υιοθέτηση κάποιων µέτρων που τείνουν προς την σωστή κατεύθυνση. Η έκθεση 
αναφέρει ιδιαίτερα κάποιους τοµείς, στους οποίους δεν πραγµατοποιήθηκε καµία πρόοδος: 
ελευθερία έκφρασης της γνώµης, ελευθερία του τύπου, συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές, 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, πρόβληµα των µειονοτήτων.  
 
«Σε γενικές γραµµές, η κατάσταση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων στην Τουρκία δεν 
έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα σε σχέση µε την προηγούµενη έκθεση»  (πρβλ. 2η περιοδική έκθεση της 
Επιτροπής).  
 
4. Το κουρδικό ζήτηµα 
 
Υπενθύµιση:  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν ενθάρρυνε την Τουρκική Κυβέρνηση να επιλύσει το 
πρόβληµα της τροµοκρατίας µε δηµοκρατικά µέσα, στα πλαίσια του σεβασµό στους κανόνες 
δικαίου. 
  
Μετά τη συρροή Κούρδων προσφύγων σε ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές 
του 1998, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα πίεσαν την Τουρκική Κυβέρνηση να εξεύρει πολιτική 
λύση στην καταστολή που ασκείτο κατά του κουρδικού λαού, ζητήθηκε δε ρητώς από την 
Τουρκία να σταµατήσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στο Βόρειο Ιράκ. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ένωση (ψήφισµα της 15.01.1998) να αναλάβει 
διεθνή πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήµατος αυτού και κάλεσε το Συµβούλιο και τα 
κράτη µέλη να θέσουν το θέµα της παραβίασης των δικαιωµάτων των Κούρδων ενώπιον της 
Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου των Ηνωµένων Εθνών. 
 
Κατά τον Αύγουστο του 1998 επαναλήφθηκαν και πάλι οι µάχες µεταξύ τουρκικών 
στρατιωτικών δυνάµεων και των αυτονοµιστών Κούρδων στα νοτιοανατολικά της Ανατολίας 
καθώς και στις όχθες της Μαύρης Θάλασσας. Στις 28 Αυγούστου 1998 ο αρχηγός των 
αυτονοµιστών Κούρδων, Αµπντουλάχ Οτσαλάν κήρυξε µονοµερή ανακωχή αλλά αυτή 
απορρίφθηκε από το τουρκικό στρατό ο οποίος εξακολουθεί να απαιτεί τη διατήρηση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο νοτιοανατολικό τµήµα της χώρας. 
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Ο Οτσαλάν, ο οποίος είχε καταφύγει στο εξωτερικό, συνελήφθη στην Κένυα τον Φεβρουάριο 
του 1999. Το ∆ικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας της Άγκυρας τον καταδίκασε σε θάνατο στις 29 
Ιουνίου 1999, για τροµοκρατία και πράξεις στρεφόµενες κατά της εδαφικής ακεραιότητας της 
χώρας. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Τουρκίας επικύρωσε την απόφαση. Ο Οτσαλάν έκανε 
έφεση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά της 22ης Ιουλίου 1999, ασκεί πιέσεις στις 
τουρκικές αρχές προκειµένου να µην εκτελεστεί η ποινή. Ο Οτσαλάν ζήτησε από το PKK τον 
τερµατισµό των βιαιοπραγιών από την 1η Σεπτεµβρίου, ενώ βρίσκεται τώρα σε ισχύ ένας νόµος 
αµνηστίας, ο οποίος παραχωρεί µείωση ποινής στα µέλη του PKK που παραδίδονται και 
αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωσή τους. 
  
Στις 13 Ιανουαρίου 2000, ο κυβερνητικός συνασπισµός αποφάσισε την αναβολή της εκτέλεσης 
του Οτσαλάν, εν αναµονή της απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων (η οποία ενδέχεται να διαρκέσει δύο χρόνια). Η απόφαση αυτή, η οποία έτυχε 
θετικής υποδοχής και θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις επιταγές της λογικής, προκάλεσε 
εντούτοις τη διαµαρτυρία του εθνικιστικού κόµµατος, το οποίο την θεωρεί παραχώρηση στην 
ΕΕ.  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωνε µε το ψήφισµά του της 17ης Ιουλίου 1998 σχετικά µε την 
έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά την εξέλιξη των σχέσεων µε την Τουρκία, ότι είναι 
υπέρµαχος µιας πολιτικής λύσης στη διαµάχη. Συγκατατίθεται, επιπλέον, στις προτάσεις που 
στοχεύουν στην νοµική αναγνώριση την κουρδικής ταυτότητας, ή κάποιων τουλάχιστον τύπων 
της πολιτιστικής της ταυτότητας, και υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες ενδέχεται να 
διευκολύνουν το διάλογο µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών.  
 
Εντούτοις, η Επιτροπή στην περιοδική της έκθεση του 1999 σχετικά µε την πρόοδο που 
πραγµατοποίησε η Τουρκία προς την κατεύθυνση της ένταξης, εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι δεν σηµειώθηκε καµία πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή.  
 
Στις αρχές του 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθάρρυνε την τουρκική κυβέρνηση να 
εξακολουθήσει να ενισχύει την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των κουρδικών περιοχών.  
 
Τον Μάρτιο του 1999, ο πρωθυπουργός Μπ. Ετσεβίτ ανακοίνωσε τη χορήγηση ποσού ύψους 
εκατό εκατοµµυρίων δολαρίων για τα επόµενα δύο χρόνια για τις περιοχές αυτές.  
 
5. Κύπρος 
 
Όπως απορρέει από την 2η περιοδική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που 
πραγµατοποίησε η Τουρκία «όσον αφορά το κυπριακό ζήτηµα, οι θέσεις της Τουρκίας δεν 
συµφωνούν ούτε µε  τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ ούτε µε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ευρωµεσογειακές εταιρικές σχέσεις».  
 
Η Τουρκία κατέχει παράνοµα το 37% της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου από το 
1974.  
 
Στις 31 Μαρτίου 1998 ξεκίνησε η διαδικασία διεύρυνσης και στις 10 Νοεµβρίου άρχισαν οι 
διαπραγµατεύσεις ένταξης µε τις χώρες του πρώτου κύµατος, µεταξύ των οποίων και η Κύπρος. 
Αναµένεται ότι η ένταξη θα ωφελήσει όλο το νησί και θα καταστήσει δυνατή την ταχύτερη 
εξεύρεση ειρηνικής ρύθµισης στη διαµάχη που χωρίζει το νησί. 
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Εντούτοις, µέχρι σήµερα η Τουρκία ακολουθεί πολιτική κωλυσιεργίας όσον αφορά την ειρηνική 
επίλυση της διαµάχης. Η αποτυχία των διαπραγµατεύσεων του Μοντρέ έχει καταλογισθεί στον 
υποστηριζόµενο από την Τουρκία κ. Ντενκτάς. Πρέπει να διαπιστωθεί η απουσία των 
Τουρκοκυπρίων από τις διαπραγµατεύσεις ένταξης, παρά την πρόσκληση που τους απηύθυνε ο 
Πρόεδρος Κληρίδης. 
  
Αντιµέτωπη µε το πρόβληµα αυτό, η ΕΕ βασίζεται στα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ και 
παραµένει υπέρµαχος µιας Κυπριακής οµοσπονδίας δύο κοινοτήτων και της απόσυρσης των 
τουρκικών δυνάµεων από το βόρειο τµήµα της νήσου, ενώ η Τουρκία και η «Τ∆ΒΚ» επιθυµούν 
µια συνοµοσπονδία δύο ξεχωριστών κοινοτήτων. Στις 20 Ιουλίου 1999, η Τουρκία και η 
«Τ∆ΒΚ» εξέδωσαν µια κοινή δήλωση (γεγονός το οποίο είχε ήδη καταδικάσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 1997) που περιείχε απειλές για προσάρτηση του βορείου τµήµατος της νήσου από την 
Τουρκία. 
 
Η Τουρκία η οποία είναι πλέον υποψήφια για ένταξη χώρα, θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο, συµπεριλαµβανοµένης της ΚΕΠΠΑ. Έχουν υπάρξει τελευταία κάποια 
θετικά σηµάδια. Τον ∆εκέµβριο του 1999 πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη µια πρώτη σειρά 
συνοµιλιών µεταξύ του κ. Ντενκτάς και του κ. Κληρίδη. Μια δεύτερη συνάντηση πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί τον Φεβρουάριο στη Γενεύη.  
 
Εξάλλου, η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Παπανδρέου στην Τουρκία τον 
περασµένο Ιανουάριο (η πρώτη επίσκεψη µετά από 38 χρόνια), αποτέλεσε την αφορµή για την 
υπογραφή αρκετών συµβάσεων µεταξύ των δύο χωρών.  
Ο Τούρκος Πρωθυπουργός κ. Ετσεβίτ δήλωσε: «εάν επιλύσουµε τα διµερή προβλήµατα, τούτο 
θα έχει θετικές επιπτώσεις για την Κύπρο».  
 
Από την πλευρά του ο κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι : « εάν ρυθµιζόταν το πρόβληµα της Κύπρου, 
οι διαφορές µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας θα λύνονταν πιο εύκολα … η Κύπρος 
αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την βελτίωση των σχέσεων » (πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 
σεισµός στην Τουρκία είχε προκαλέσει τεράστιο κύµα αλληλεγγύης από τις ελληνικές αρχές). 
 
6. Η κατάσταση στο Αιγαίο  
 
Το Συµβούλιο Σύνδεσης ΕΚ/Τουρκίας στις 29 Απριλίου 1997 είχε υπογραµµίσει ότι «…οι 
εντάσεις στο Αιγαίο δεν θα µπορέσουν να ξεπεραστούν χωρίς επίλυση των ελληνοτουρκικών 
διαφορών σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο - µε προσφυγή ιδιαίτερα στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο -  
καθώς και µε την δηµιουργία σχέσεων καλής γειτονίας και την απόρριψη της χρήσης βίας ή της 
απειλής της, σύµφωνα µε τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών …». 
  
Πράγµατι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το πρόσφατο ψήφισµά του στις 6 Οκτωβρίου 1999 
«καλεί την τουρκική κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως µε την ελληνική κυβέρνηση στις 
προσπάθειές της για την καθιέρωση σχέσεων καλής γειτονίας µεταξύ των δύο χωρών, υπό το 
πρίσµα της αρχής του σεβασµού του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών, συµβάλλοντας έτσι 
στην ενίσχυση της σταθερότητας και ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη». Παράλληλα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τελευταία της περιοδική έκθεση σχετικά µε την Τουρκία στις 13 
Οκτωβρίου 1999, παρατηρεί ότι «η Τουρκία αρνήθηκε την έναρξη πολιτικού διαλόγου µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ευαίσθητα θέµατα των εδαφικών διαφορών στο Αιγαίο … Εντούτοις, 
η επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στην Τουρκία επιτρέπει την αισιοδοξία. Οι τουρκικές αρχές 
πρότειναν σειρά µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης στον στρατιωτικό τοµέα, προκειµένου να 
µειωθεί η ένταση στο Αιγαίο» (πρβλ. ∆ελτίο Τύπου της Επιτροπής-Άγκυρα - 21.01.2000). 
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II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Μετά από χρόνια ανάπτυξης, η τουρκική οικονοµία σηµείωσε τελευταία ύφεση µε υψηλά 
επίπεδα πληθωρισµού λόγω του σηµαντικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Οι δύο τελευταίοι 
σεισµοί έπληξαν βαρύτατα µέρος του βιοµηχανικού ιστού και θα χρειαστούν σηµαντικές θυσίες 
για την ανοικοδόµηση του.  
 
Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ωστόσο, που ανέλαβε η κυβέρνηση του κ. Ετσεβίτ και το αντι-
πληθωριστικό του πρόγραµµα εξασφάλισαν την εµπιστοσύνη των διεθνών οργανισµών.  
 
Η υπογραφή συµφώνου µε το ∆ΝΤ (4 δις δολάρια για µια περίοδο τριών ετών), η υπόσχεση 
παροχής βοήθειας από την Παγκόσµια Τράπεζα για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις (3 δις 
δολάρια), και εφεξής το καθεστώς της υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ χώρας αναµένεται να 
δράσουν ως καταλύτες για την υλοποίηση όχι µόνο πολιτικών µεταρρυθµίσεων, αλλά και των 
απαραίτητων για την ευθυγράµµιση της Τουρκίας µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων.  
 
Η ανάπτυξη 
 
Από τα έτη 1995-96, η τουρκική οικονοµία χαρακτηρίζεται από αναµφισβήτητο δυναµισµό. Το 
ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ για το 1997 είναι 8%. Συγκριτικά, ο µέσος όρος των 15 κρατών 
µελών ανερχόταν για το 1997 στο 2,6%. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 1998, η 
αύξηση του ΑΕΠ παρέµεινε πολύ σηµαντική (9%), κατόπιν, από το δεύτερο εξάµηνο σηµείωσε 
σηµαντική κάµψη (4%). Οι κυβερνητικές βλέψεις για το έτος 1998 εκτιµούν το ποσοστό 
αύξησης του ΑΕΠ σε 4,5%.  
 
Αυτή η ανάσχεση της ανάπτυξης, η πρώτη από το 1994, διερµηνεύεται από την πολιτική 
παγώµατος που ξεκίνησε το κράτος από το Φθινόπωρο του 1997 (υψηλή φορολογική πίεση, 
µείωση των προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων, έλεγχος των µισθών των δηµοσίων 
υπαλλήλων ...) καθώς και από την ανάσχεση της ανάπτυξης παγκοσµίως λόγω της κρίσεως της 
Ρωσίας και της Ασίας. 
 
Για το έτος 1999, το ποσοστό είναι αρνητικό (-1,4%). Αναµένεται να ανακάµψει κατά τη 
διάρκεια του έτους 2000.  
 
Η κατανάλωση 
 
Η ιδιωτική κατανάλωση παρουσίασε έντονη αύξηση το 1995 (7,6% το 1995 έναντι -5,3% το 
1994), όπως και η δηµόσια κατανάλωση (6,7% έναντι -3,5%). ∆εν είναι επακριβώς γνωστές οι 
πηγές εισοδηµάτων που θα µπορούσαν να εξηγήσουν την αύξηση κατά 8,7% του διαθέσιµου 
πραγµατικού εισοδήµατος των νοικοκυριών. Φαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατή παρά µόνον εν 
µέρει η αντιµετώπιση το 1995 της κατάρρευσης των πραγµατικών µισθών στο δηµόσιο και 
ιδιωτικό τοµέα (της τάξεως του 20% το 1994). Εξάλλου, τα γεωργικά εισοδήµατα σηµείωσαν 
κάποια αύξηση σε πραγµατικούς όρους. Βασίµως πιστεύεται ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις 
αποκόµισαν σηµαντικά κέρδη το 1995, και ότι σε µεγάλο βαθµό διατηρήθηκε η αύξηση των 
εισοδηµάτων που αποφέρουν οι πραγµατικοί τόκοι επί των δηµοσίων οµολόγων. Η 
χρηµατοδότηση της πολεµικής προσπάθειας που συνεχίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα της 
χώρας συµβάλλει στην αύξηση των δαπανών της δηµόσιας κατανάλωσης (ο στρατιωτικός 
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προϋπολογισµός αντιπροσωπεύει το 3,8% του ΑΕγχΠ). Πράγµατι η δηµόσια κατανάλωση 
σηµειώνει αύξηση της τάξεως του 6% µεταξύ 1996 και 1997. Πάντως µεταξύ 1997 και 1998 
παρατηρήθηκε ανάσχεση της αυξήσεως της δηµόσιας κατανάλωσης. Πράγµατι αυτή έφτασε σε 
3,5% µεταξύ 1997 και 1998. Η ιδιωτική κατανάλωση γνωρίζει επίσης ανάσχεση της αύξησής 
της από το 1996 (αύξηση της τάξεως του 6% µεταξύ 1996 και 1997 που σηµειώνει πτώση στο 
3,8%, µεταξύ 1997 και 1998). 
 
Οι σεισµοί (Αύγουστος, Νοέµβριος) και η εισαγωγή νέων φόρων για τη χρηµατοδότηση της 
ανοικοδόµησης κινδυνεύουν να επηρεάσουν την εσωτερική ζήτηση … Εξάλλου, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα του ∆ΝΤ, οι αυξήσεις στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων θα περιοριστούν 
στο 15% για το έτος 2000.  
 
Οι επενδύσεις 
 
Η διόγκωση των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών είναι προφανώς αυτή που οδήγησε στην 
αύξηση (από 25 σε 30%) των ιδιωτικών επενδύσεων, αύξηση η οποία αντισταθµίσθηκε εν µέρει 
από την παρατεινόµενη συµπίεση των δηµοσίων επενδυτικών δαπανών. Ο ακαθάριστος 
σχηµατισµός πάγιου κεφαλαίου αναµένεται να κυµανθεί κατά µέσο όρο στο 5% κατ' έτος 
µεταξύ των ετών 1997 και 2001. 
 
Οι άµεσες ξένες επενδύσεις έφθασαν το 1996 το σχετικά µέτριο ποσόν του 1 δις δολαρίων, ήτοι 
το ίδιο επίπεδο µε αυτό του 1995, και τούτο παρά τις εισροές στις οποίες ανεµένετο να οδηγήσει 
η εγκαθίδρυση της τελωνειακής ένωσης. Ωστόσο, σηµειώθηκε σαφής αύξηση του αριθµού των 
αδειών ξένων κεφαλαίων που είχαν εκδοθεί στα τέλη του 1996, ενώ επί του παρόντος 
µελετώνται µέτρα για την ταχύτερη εισροή ξένων κεφαλαίων χάρη στην παροχή εξαιρέσεων από 
τις ελάχιστες απαιτήσεις σε θέµατα ιδίων κεφαλαίων και στην επέκταση  των κινήτρων που 
παρέχονται για εσωτερικές επενδύσεις ώστε να συµπεριλάβουν και τις άµεσες ξένες επενδύσεις 
εκσυγχρονισµού. 
 
Παρά τον υψηλό πληθωρισµό και τους υψηλούς τόκους οι επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου) γνωρίζουν αύξηση της τάξεως του 11,5% µεταξύ του 1996 και του 1997 και 
7% µεταξύ 1997 και 1998. 
  
Νέοι νόµοι, όπως ο τραπεζικός νόµος, η µεταρρύθµιση της κοινωνικής ασφάλισης, το νέο άρθρο 
που επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να προσφύγουν στη διεθνή διαιτησία σε περίπτωση 
διαφωνίας, αποτελούν παράγοντες που ευνοούν ιδιαίτερα τις ξένες επενδύσεις.  
 
Η παραγωγή 
 
Το µερίδιο του βιοµηχανικού τοµέα στο ΑΕΠ ανέρχεται κατά το 1998 σε 19,3%. Η βιοµηχανία 
απασχολεί περίπου 2,9 εκατοµµύρια άτοµα (21,8% επί του συνόλου του ενεργού πληθυσµού 
απασχολείται στον βιοµηχανικό τοµέα κατά τον Απρίλιο του 1997). Ο ρυθµός αυξήσεως της 
βιοµηχανικής παραγωγής (10,8% κατά το 1997) γνώρισε ανάσχεση κατά το 1998 (6,6%) και 
ειδικότερα, από το δεύτερο εξάµηνο του έτους.  
 
Οι  κινητήριοι τοµείς της βιοµηχανικής παραγωγής είναι οι τοµείς της ενέργειας, της χηµικής 
βιοµηχανίας και της µεταλλουργίας. 
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Οι υπηρεσίες γνώρισαν θεαµατική αύξηση κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ περασµένων ετών 
αφού απασχολούσαν κατά το 1993 7,5 εκατοµµύρια ατόµων έναντι 5 εκατοµµυρίων το 1980. Το 
1999 οι υπηρεσίες κινητοποιούσαν το 56,5% του ΑΕγχΠ. 
 
Η γεωργία παραµένει ο τοµέας που κινητοποιεί το µεγαλύτερο εργασιακό δυναµικό (42,2% του 
ενεργού πληθυσµού το 1999). Το 1999, αντιπροσώπευε το 16% του ΑΕγχΠ, ενώ ο βιοµηχανικός 
τοµέας αντιπροσώπευε το 27,4%.  
 
Η εξωτερική θέση 
 
Όπως προκύπτει από την 2η περιοδική έκθεση της Επιτροπής, το εξωτερικό εµπόριο 
επηρεάστηκε σηµαντικά κατά την περίοδο 1998-1999 από την επιδείνωση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και την πτώση της εγχώριας ζήτησης.  
 
Οι συναλλαγές µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µειώθηκαν τόσο στο επίπεδο των εισαγωγών όσο και 
των εξαγωγών – παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραµένει ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της 
Τουρκίας – γεγονός που επέτρεψε στην Τουρκία να µειώσει το συνολικό εµπορικό της έλλειµµα.  
 
Κατά το 19981, το εµπορικό ισοζύγιο της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 16.359 
εκατ. ecu. Οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν 52,4% των συνολικών 
εισαγωγών της Τουρκίας και η ΕΕ απορροφά 50% των εξαγωγών της.  
 
Η Τουρκία αντιπροσωπεύει το 2,5% του συνολικού εξωτερικού εµπορίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (καταλαµβάνει τη 2η θέση µεταξύ των υποψήφιων χωρών, µετά την Πολωνία η οποία 
αντιπροσωπεύει το 3,1%).  
 
Η απασχόληση 
 
Το 1995, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 7,5%, έναντι 8,1% κατά το προηγούµενο έτος. Το 
επίσηµο ποσοστό ανεργίας ήταν 6,3% τον Απρίλιο του 1996, το ανεπίσηµο όµως ποσοστό ίσως 
να φθάνει και το 15%. Τα ποσοστά ανεργίας στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον εκτιµώντο 
αντιστοίχως σε 9,3% και 3,8%. Συγκρινόµενο µε το ποσοστό του προηγούµενου έτους, το 
συνολικό ποσοστό δηµιουργίας θέσεων εργασίας τον Απρίλιο του 1996 ανήλθε στο 2,6%, ενώ 
το ποσοστό αυτό είχε φθάσει στο 4,8% τον Οκτώβριο του 1995. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο 
Στατιστικών (SIS) στο τέλος του Απριλίου 1997 ο αριθµός των ανέργων ήταν 1,3 εκατ. ήτοι 
ποσοστό ανεργίας της τάξης του 5,1%. Αυτή η πτώση του ποσοστού ανεργίας εξηγείται κυρίως 
από τη µείωση του ενεργού πληθυσµού (1,2% µεταξύ Απριλίου 1996 και Απριλίου 1997). 
 
Το 1999, το ποσοστό ανεργίας ήταν 6,4%. 
 
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν µια σταθερή τάση δηµιουργίας θέσεων εργασίας και µια 
έντονη αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού. Τα κυριότερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η αγορά εργασίας είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα. Λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την 
έντονη αύξηση του πληθυσµού που βρίσκεται σε ηλικία να εργασθεί, το χαµηλό µέσο όρο 
ηλικίας του πληθυσµού και την ταχεία αστικοποίηση, είναι σηµαντικό να δηµιουργηθούν 
σύντοµα θέσεις εργασίας, έστω και για να συγκρατηθεί το ποσοστό ανεργίας. Το ζήτηµα των 
προσόντων του εργατικού δυναµικού δηµιουργεί κάποια προβλήµατα, δεδοµένου ότι η 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στην Τουρκία παρουσιάζει στασιµότητα σε ένα σχετικά 
                                                        
1  Πρβλ. Eurostat. 
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χαµηλό επίπεδο. Εξάλλου, διαπιστώνεται µία τάση υποαπασχόλησης (υποαπασχόληση: 
πληθυσµός που έχει εργασθεί λιγότερο από 40 ώρες την εβδοµάδα κατά τους τελευταίους έξι 
µήνες για οικονοµικούς λόγους). Πράγµατι τον Απρίλιο του 1997, 1,1 εκατ. ατόµων θεωρούντο 
ως υποαπασχολούµενοι στην Τουρκία.  
 
Ο πληθωρισµός 
 
Αφού άγγιξε το 120% προς τα µέσα του 1995, ο ρυθµός αύξησης των τιµών καταναλωτού 
µειώθηκε µε ταχύ ρυθµό ύστερα από τα σταθεροποιητικά µέτρα που αποφασίσθηκαν το 1994, 
για να φθάσει στο 80% στις αρχές του 1996 και να ξανανέβει στο 99% το 1997. Κατά τον 
Ιανουάριο του 1998 ο πληθωρισµός έφτασε στην Τουρκία σε ύψος 101%. 
 
 Όπως και κατά το παρελθόν, ο υψηλός αυτός ρυθµός πληθωρισµού αντικατοπτρίζει τις 
υπέρµετρες δανειακές ανάγκες του δηµοσίου τοµέα, τη νοµισµατοποίησή τους και τις έντονες 
πληθωριστικές προβλέψεις. Ένας παρατεινόµενα υψηλός πληθωρισµός υπονοµεύει την ισχύ της 
τουρκικής οικονοµίας, καθώς αποθαρρύνει τις επενδύσεις και, κατά συνέπεια, το µελλοντικό 
παραγωγικό δυναµικό. Μια σηµαντική στρέβλωση προκλήθηκε από το φορολογικό σύστηµα, το 
οποίο δεν είναι καθόλου προσαρµοσµένο ώστε να λαµβάνει υπόψη τον πληθωρισµό. Παρόλο 
που οι µισθοί του δηµοσίου τοµέα και οι κοινωνικές παροχές υποβάλλονται σε αναπροσαρµογή, 
δεν συµβαίνει το ίδιο και µε το καθεστώς των φόρων εισοδήµατος, γεγονός που συντείνει στην 
αύξηση του δηµοσιονοµικού βάρους σε πραγµατικούς όρους. 
 
Η κυβέρνηση του κ. Ετσεβίτ προέβλεπε ποσοστό πληθωρισµού 57% στα τέλη του 1999. Στην 
πραγµατικότητα, το ποσοστό αυτό ήταν 68,8%. Ο στόχος για το έτος 2000 είναι εφεξής το 25%. 
 
Η νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική. 
 
Η αύξηση των νοµισµατικών µεγεθών θα εξακολουθήσει να αποτελεί συνάρτηση του όγκου των 
∆Α∆Τ. Η Κεντρική Τράπεζα δεν είναι σε θέση να επιβάλει την εφαρµογή νοµισµατικής 
πειθαρχίας από το ∆ηµόσιο Ταµείο. Κατά συνέπεια, η αύξηση των νοµισµατικών µεγεθών δεν 
αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική πολιτική. Η νοµισµατική 
πολιτική της Τουρκίας περιορίζεται από τις βραχείες προθεσµίες αποπληρωµής, κατά µέσο όρο, 
του εσωτερικού δηµόσιου χρέους που προκύπτει από την υπέρµετρη προσφυγή σε ξένα 
νοµίσµατα. Παρόλο που σιωπηρώς συµφωνήθηκε η εφαρµογή νοµισµατικού προγράµµατος για 
το πρώτο εξάµηνο του 1997, ο µόνος στόχος που έθεσε επισήµως η Τράπεζα είναι η µέριµνα για 
τη σταθερότητα της "πραγµατικής τιµής συναλλάγµατος" µε τη διασφάλιση ότι η υποτίµηση της 
τουρκικής λίρας δεν θα υπερβεί τις διαφορές πληθωρισµού σε σχέση µε τη Γερµανία και τις 
Ηνωµένες Πολιτείες. 
 
Η µείωση της αξίας της τουρκικής λίρας συνεχίσθηκε και το 1997 (περίπου 60% έναντι του  Ecu 
µεταξύ Ιανουαρίου και ∆εκεµβρίου 1997 και 1998). 
 
Η κυβέρνηση προβλέπει στο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων να ελέγξει την αύξηση του καθαρού 
εσωτερικού ενεργητικού της κεντρικής τράπεζας δηλαδή να επιβλέψει τις πιστώσεις που 
χορηγήθηκαν στο δηµόσιο τοµέα προκειµένου να υποστηριχθεί η προσπάθεια αποπληθωρισµού. 
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Οι προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράµµατος για οικονοµική σταθερότητα  
 
Το κύριο διαρθρωτικό πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει η Τουρκία είναι το µέγεθος του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος του δηµοσίου τοµέα της. Η νέα κυβέρνηση άρχισε µε σοβαρότητα 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες αναµένεται να επιτρέψουν στην Τουρκία να επιτύχει 
µακρό-οικονοµική σταθερότητα.  
 
Ένα πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων προβλέπεται να αρχίσει στους τοµείς της οικονοµίας που 
ελέγχονται ακόµα σε µεγάλο βαθµό από το κράτος, όπως η γεωργία και ο χρηµατοπιστωτικός 
τοµέας.  
 
 
III. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ/ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
 
Η συµφωνία σύνδεσης της Άγκυρας (υπεγράφη στις 12 Σεπτεµβρίου 1963 και ετέθη σε ισχύ την 
1.12.1964) προέβλεπε την σταδιακή εγκαθίδρυση µιας τελωνειακής ένωσης (η οποία 
πραγµατοποιήθηκε την 1.1.1996) και τη ενδεχόµενο ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η συµφωνία αυτή αποτελεί τη νοµική βάση για τις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Τουρκίας.  
 
α)  Η αίτηση προσχώρησης : η γνώµη της Επιτροπής 
 
Στις 14 Απριλίου 1987, η Τουρκία ζήτησε να ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Η Επιτροπή, στη γνώµη που δηµοσίευσε στις 5 Φεβρουαρίου 1990, θεωρούσε τότε ότι οι 
σχέσεις µεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ θα έπρεπε να αναπτυχθούν βάσει της συµφωνίας της 
Άγκυρας … αλλά ότι η Τουρκία δεν πληρούσε τα κριτήρια ένταξης.  
 
Όπως επιβεβαίωσε το Συµβούλιο Σύνδεσης στις 28 Απριλίου 1997, ή το κεφάλαιο ΙΙ της 
Ατζέντας 2000 που παρουσίασε η Επιτροπή (Ιούλιος 1997) και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Λουξεµβούργου (12-13 ∆εκεµβρίου 1997),  δεν ετίθετο υπό αµφισβήτηση η επιλεξιµότητα της 
Τουρκίας … Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε µάλιστα να του παρουσιαστούν προτάσεις 
σχετικά µε τη µελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Τουρκίας οι οποίες να υπερβαίνουν την τελωνειακή ένωση (βλ. παρακάτω την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την Τουρκία). ∆ύο χρόνια επρόκειτο να κυλήσουν έως τη Σύνοδο Κορυφής του 
Ελσίνκι, κατά τη διάρκεια των οποίων διαµορφώθηκε η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
Τουρκία, και πραγµατοποιήθηκαν πολυάριθµες προσπάθειες (αίτηµα αποδέσµευσης του 
χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Γενικών Υποθέσεων του Λουξεµβούργου τον 
Οκτώβριο 1998) προκειµένου να µετριαστεί η απογοήτευση της Τουρκίας για το γεγονός ότι η 
υποψηφιότητά της δεν εξετάσθηκε µε την πρώτη οµάδα υποψήφιων χωρών στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Λουξεµβούργου.  
 
Τελικά, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι την παραχώρηση στην 
Τουρκία του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, πρόταση που έγινε δεκτή από το 
Συµβούλιο (12 ∆εκεµβρίου 1999).  
 
Πρόκειται για «καθεστώς»: δεν ορίστηκε χρονοδιάγραµµα για την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων. 
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β)  Η λειτουργία της τελωνειακής ένωσης 
 
Από τη θέση σε ισχύ της τελωνειακής ένωσης (1.1.1996), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε 
τη δέσµευση που είχε αναλάβει, παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση 
σχετικά µε τη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης, καθώς και µε τις οικονοµικές και πολιτικές 
της πτυχές, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοκρατικής διαδικασίας και της κατάστασης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Η Τουρκία είναι η µόνη υποψήφια για ένταξη χώρα που έχει πραγµατοποιήσει τελωνειακή 
ένωση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Μια πρώτη έκθεση υπεβλήθη τον Νοέµβριο του 1996. Μια δεύτερη έκθεση εκπονήθηκε από την 
Επιτροπή στις 4 Μαρτίου 1998, έκθεση επί της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάνθηκε 
στις 17 Σεπτεµβρίου 1998. 
 
Κατά την Επιτροπή, η συµφωνία λειτουργεί κατά τρόπο ικανοποιητικό. Η Τουρκία πρέπει να 
συνεχίσει τις προσπάθειες εναρµόνισης της νοµοθεσίας της µε την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου των 
εµπορικών συναλλαγών: πάνω από 36% όσον αφορά τις εξαγωγές της Ένωσης προς την 
Τουρκία και άνω του 10% όσον αφορά τις εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σε σχέση µε την περίοδο που προηγήθηκε της τελωνειακής ένωσης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει το µεγαλύτερο όφελος από τις συναλλαγές αυτές, 
καθώς το προς όφελός της υπόλοιπο διπλασιάσθηκε. Κατά την Επιτροπή, οι τουρκικές 
επιχειρήσεις προσαρµόσθηκαν ικανοποιητικά στον κοινοτικό ανταγωνισµό.  
 
Από την πλευρά της, η Τουρκία θεωρεί ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις που 
έχει αναλάβει βάσει της συµφωνίας (ιδίως σε ό,τι αφορά τη µεταφορά του κοινοτικού 
κεκτηµένου, π.χ. των τεχνικών προδιαγραφών και νοµοθετικών διατάξεων, την εναρµόνιση της 
νοµοθεσίας ...). Αντιθέτως, θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδοτική συνεργασία που περιλαµβάνεται στη συµφωνία τελωνειακής 
ένωσης, η οποία παραµένει παγωµένη για πολιτικούς λόγους (κυπριακό ζήτηµα, 
ελληνοτουρκική διαφορά ...). Πέντε χρηµατοδοτικά µέσα προβλέπονταν για την Τουρκία, 
συµπεριλαµβανοµένων 375 εκατ. Ecu επί µία πενταετία και 750 εκατ. Ecu υπό µορφή δανείων 
από την ΕΤΕ. 
 
Εδώ και λίγο καιρό (βλ. παρακάτω), η κατάσταση έχει αλλάξει.   
 
Στην έκθεσή του, που εγκρίθηκε στις 17.09.1998 σχετικά µε τη λειτουργία της τελωνειακής 
ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο να 
δηµιουργηθεί, στα πλαίσια του προγράµµατος MEDA-∆ηµοκρατία, ειδική εγγραφή στον 
προϋπολογισµό υπέρ της Τουρκίας και της ζητεί να εξετάσει επίσης σε ποια προγράµµατα που 
προορίζονται για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες θα µπορούσε να συµµετάσχει η Τουρκία. 
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ζητεί να µην αποµονωθεί η Τουρκία και επιβεβαιώνει τη θέση του 
όσον αφορά τα δικαιώµατα του ανθρώπου, το κουρδικό και το κυπριακό ζήτηµα.  
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γ)  Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τουρκία (4.03.1998) - Υπενθύµιση 
(COM-1998-124 τελ.) 

 
Σύµφωνα µε το αίτηµα που διατύπωσε το Συµβούλιο στις 12-13 ∆εκεµβρίου 1997, η Επιτροπή 
υπέβαλε επίσης στις 4 Μαρτίου 1998 τις πρώτες επιχειρησιακές της προτάσεις. Οι προτάσεις 
αυτές διαρθρώνονται γύρω από τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
* ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η συµφωνία της Άγκυρας 
* εµβάθυνση της τελωνειακής ένωσης 
* εφαρµογή της χρηµατοδοτικής συνεργασίας 
* προσέγγιση των νοµοθεσιών και αναδοχή του κεκτηµένου της Ένωσης 
* συµµετοχή, που θα αποφασισθεί κατά περίπτωση, σε ορισµένα προγράµµατα και 

οργανισµούς κατ' αναλογία προς τις παραγράφους 19 και 21 των συµπερασµάτων του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λουξεµβούργου. 

 
Οι προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή καταδεικνύουν τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να θέσει σε εφαρµογή µια στρατηγική, ώστε να προετοιµάσει την Τουρκία για την ένταξη. 
 
Η Επιτροπή αναφέρει στο έγγραφο αυτό τους τοµείς που έχουν προτεραιότητα όσον αφορά τη 
συνεργασία: βιοµηχανία, επενδύσεις γεωργία, βελτίωση της λειτουργίας της τελωνειακής 
ένωσης.  
 
Η εφαρµογή της χρηµατοδοτικής συνεργασίας αποτελεί στοιχείο της στρατηγικής που πρότεινε 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στην απόλυτη 
ανάγκη έγκρισης από το Συµβούλιο του χρηµατοδοτικού κανονισµού που αφορά την ειδική 
δράση για την Τουρκία, η οποία θα καταστήσει δυνατή την εφαρµογή µιας σφαιρικής και 
συνεκτικής στρατηγικής υπέρ της Τουρκίας. 
 
Εξάλλου, ορισµένοι τοµείς αποκλείσθηκαν από τις προτάσεις, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών, λόγω - όπως αναφέρουν οι τουρκικές πηγές - της αντίδρασης της Γερµανίας, µε την 
οποία συνετάχθησαν η Γαλλία και η Αυστρία. 
 
Στις 15 Ιουνίου 1998 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ εξέφραζε την ικανοποίησή του για 
τις προτάσεις της Επιτροπής να προετοιµαστεί η ένταξη της Τουρκίας και "κάλεσε την Επιτροπή 
να εφαρµόσει αυτή τη στρατηγική (...)  η οποία θα µπορούσε να εµπλουτισθεί στη διάρκεια του 
χρόνου και να λάβει υπόψη τις ιδέες της Τουρκίας". Λαµβάνει επίσης υπόψη την "πρόθεση της 
Επιτροπής να εξετάσει τα µέσα που θα χρησιµοποιήσει για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής και να παρουσιάσει τις κατάλληλες προτάσεις για το σκοπό αυτό". 
 
- Η τουρκική πρόταση 
 
Η Τουρκική Κυβέρνηση εκδήλωσε επίσης τη βούλησή της να επαναλάβει το διάλογο 
διαβιβάζοντας στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Ιουλίου 1998 έγγραφο µε 
το οποίο προσδιορίζεται η θέση της σε συνδυασµό µε τις σχέσεις τις οποίες η Τουρκία επιθυµεί 
να συνάψει µε την ΕΕ. Το έγγραφο αυτό το οποίο αποτελεί απάντηση στις προτάσεις της 
Επιτροπής απαντά στην πρόσκληση που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Κάρντιφ. 
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Το εισαγωγικό σηµείωµα του εγγράφου υπενθυµίζει ότι οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας βασίζονται στη 
συµφωνία της Άγκυρας (1963) στην οποία προβλεπόταν Ένωση µε τελικό στόχο την απόκτηση 
καθεστώτος µέλους (άρθρο 28 της συµφωνίας). ∆ιευκρινίζεται ότι "µε την ολοκλήρωση αυτής 
της τελωνειακής ένωσης στις 31 ∆εκεµβρίου 1995, θα έχει επιτευχθεί το τελικό στάδιο της 
σύνδεσης". Το έγγραφο επανέρχεται στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει εξαιρεθεί από τη 
στρατηγική  εντάξεως που θεσπίστηκε για τα άλλα υποψήφια κράτη (Συνάντηση Κορυφής του 
Λουξεµβούργου) και ότι παρά "ορισµένες θετικές εξελίξεις" το Συµβούλιο του Κάρντιφ δεν έχει 
επιτύχει να διαγραφεί αυτή η "διάκριση". Σύµφωνα µε τις τουρκικές αρχές, µία στρατηγική 
εντάξεως θα έπρεπε να αναπτυχθεί εκ µέρους του Συµβουλίου Σύνδεσης και να προχωρήσει 
πέραν από τη στρατηγική που προσδιόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πράγµατι σύµφωνα µε τις 
τουρκικές αρχές αυτή η στρατηγική δεν αποτελεί παρά µια βάση εργασίας στην οποία δεν 
προβλέπεται τίποτα περαιτέρω από εκείνο που έχει ήδη προβλεφθεί στη συµφωνία της 
Άγκυρας). 
 
Το έγγραφο γνωστοποιεί τις τουρκικές προτάσεις σχετικά µε διάφορα κεφάλαιο όπως : 
λειτουργία της τελωνειακής ένωσης, γεωργία, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και δικαίωµα 
εγκατάστασης, ελευθεροποίηση των κινήσεων κεφαλαίων και συντονισµό των οικονοµικών 
πολιτικών, ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, κτλ. Το έγγραφο επισηµαίνει επίσης την 
προβλεπόµενη χρηµατοπιστωτική συνεργασία (δήλωση του Συµβουλίου Υπουργών της 6ης 
Μαρτίου 1995) η οποία « δεν τέθηκε σε εφαρµογή ορθώς λόγω της αρνητικής στάσης που 
υιοθέτησε ένα κράτος µέλος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ».  
 
Η Τουρκία ζητεί όπως η ΕΕ υποστηρίζει σε συνεχή βάση τις προσπάθειες της ενόψει της 
συµµετοχής της στην ευρωπαϊκή ενσωµάτωση (κυρίως τις προσπάθειες όσον αφορά την 
εναρµόνιση) και υπενθυµίζει σχετικώς ότι το εµπορικό έλλειµµα µεταξύ Τουρκίας και ΕΕ 
ευνόησε τελικά την τελευταία. 
Η Τουρκία αναµένει συνεπώς από την ΕΕ ένα νέο πρόγραµµα χρηµατοπιστωτικής συνεργασίας 
(αυτό των 375 εκατοµµυρίων Ecu ακόµη και αν αποδεσµευθεί θεωρείται ανεπαρκές) αλλά και 
τη θέσπιση µηχανισµών "αποτελεσµατικής διαβούλευσης" µεταξύ των δύο µερών. 
 
Πράγµατι, αυτή η « στρατηγική » δεν προσθέτει τίποτα νέο στους ήδη υπάρχοντες µηχανισµούς 
και δεν αντικαθιστά, στο νου των τουρκικών αρχών, ένα καθεστώς υποψήφιας για προσχώρηση 
χώρας.  
 
- ´Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 4 ∆εκεµβρίου 1998  την έκθεση Swoboda για 

τη νέα στρατηγική της ΕΕ έναντι της Τουρκίας. Η έκθεση αυτή καλεί την Τουρκία να 
προβεί σε συγκεκριµένες προτάσεις που θα συνοδεύουν υποχρεωτικό χρονοδιάγραµµα όσον 
αφορά: τη ρύθµιση του κουρδικού προβλήµατος, την επίλυση του προβλήµατος της 
Κύπρου, την ενίσχυση του δηµοκρατικού ελέγχου της διοίκησης επί των στρατιωτικών, την 
ελευθέρωση της Leyla Zana (βραβείο Ζαχάρωφ του ΕΚ) και όλων των πολιτικών 
κρατουµένων, την κατάργηση του αντιτροµοκρατικού νόµου, την άρση της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης. 

 
Το Κοινοβούλιο υπογράµµισε ότι η ρύθµιση του κουρδικού προβλήµατος θα είναι κρίσιµη 
για να επιτραπεί στην Τουρκία η εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για ένα 
«πρόγραµµα» ενόψει της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. 
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δ)  Προς αποδέσµευση της οικονοµικής βοήθειας 
 
Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 1998, το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Λουξεµβούργου ζήτησε να 
κατατεθούν προτάσεις σχετικά µε την αποδέσµευση του χρηµατοπιστωτικού πρωτοκόλλου και 
εξέφρασε την επιθυµία να συνεδριάσει το Συµβούλιο Σύνδεσης µε την Τουρκία. 
 
Στις 21 Οκτωβρίου η Επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις της προς το Συµβούλιο µε στόχο την 
αποδέσµευση της χρηµατικής βοήθειας της ΕΕ προς την Τουρκία που δεσµεύοντο µέχρι τότε 
λόγω της αρνησικυρίας της Ελλάδας. Οι νέες προτάσεις δεν αποβλέπουν, όπως εκείνες του 
1995, στο να τεθεί σε εφαρµογή η οικονοµική πτυχή της τελωνειακής ένωσης ΕΕ –Τουρκίας 
αλλά να αναπτυχθεί νέα ευρωπαϊκή στρατηγική υπέρ της Τουρκίας η οποία προτάθηκε από την 
Επιτροπή τον τελευταίο Μάρτιο και έγινε ευνοϊκά δεκτή από τη Σύνοδο Κορυφής του Κάρντιφ 
τον Ιούνιο. 
 
Επί του προκειµένου επιδιώκεται όπως καταστεί δυνατή η επαναφορά της οικονοµικής 
βοήθειας. Η Επιτροπή πράγµατι διαίρεσε το πρόγραµµά της σε δύο κανονισµούς και συνεπώς σε 
δύο µέσα: 
 
- * Το πρώτο συνδέεται µε την τελωνειακή ένωση, διαθέτει 15 εκατοµµύρια Ecu για µια 

τριετία (1999, 2000 και 2001). ∆εδοµένου ότι τη νοµική βάση αποτελεί το άρθρο 235, 
απαιτείται οµοφωνία του Συµβουλίου για την αποδέσµευση των πιστώσεων αυτών· αλλά 
δεν πρόκειται παρά για πέντε εκατοµµύρια Ecu ετησίως. Αυτά θα χρησιµοποιηθούν για να 
βοηθηθεί η Τουρκία να προσεγγίσει τη νοµοθεσία της προς εκείνη της ΕΕ, να υποστηριχθεί 
η ένταξή της στο ευρωπαϊκό σύστηµα κανόνων καταγωγής και να συµµετάσχει στις 
ρυθµίσεις για διαµετακόµιση, κλπ. Ο κανονισµός αυτός απαιτεί απλή διαβούλευση µε το 
ΕΚ. 

  
- * Το δεύτερο στοχεύει στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 

Τουρκίας και διαθέτει 135 εκατ. Ecu για την ίδια τριετία. Πρόκειται για βοήθεια υπέρ της 
ανάπτυξης και, λαµβάνοντας υπόψη την Τουρκία ως αναπτυσσόµενη χώρα η Επιτροπή 
διατήρησε νοµική βάση που επιτρέπει απόφαση µε πλειοψηφία. Οι στόχοι κυρίως θα είναι 
οι υποδοµές στους τοµείς του περιβάλλοντος, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι 
µεταφορές, η συνεργασία για την προστασία της υγείας καθώς επίσης και κάθε µορφή 
συνεργασίας µε στόχο την προώθηση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της προστασίας των µειονοτήτων. 
Σ’ αυτόν τον κανονισµό απαιτείται συναπόφαση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 
Οι ελληνικές αρχές είχαν τότε αντιδράσει έντονα σε αυτήν την πρωτοβουλία της Επιτροπής (βλ. 
Agence Europe της 22.10.1998).  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 ∆εκεµβρίου 1999 ενέκρινε δύο εκθέσεις σχετικά µε τους δύο 
κανονισµούς της Επιτροπής (έκθεση Morillon).  
 
Στις δύο εκθέσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού υπενθύµισε ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
του Λουξεµβούργου επιβεβαίωσε την επιλεξιµότητα της Τουρκίας για « ένταξη βάσει των  
κριτηρίων που ισχύουν για όλες τις χώρες », ενέκρινε τροποποιήσεις οι οποίες δίνουν έµφαση 
στη σηµασία του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της προαγωγής των δηµοκρατικών 
θεσµών και της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αυτή.  
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Στις εκθέσεις, εκφράζεται η επιθυµία να συντάξει η Επιτροπή, πριν την εφαρµογή των 
προβλεπόµενων δράσεων, κατάλογο προτεραιοτήτων. Οι εκθέσεις διευκρινίζουν ότι το 
Συµβούλιο µπορεί, όταν υπάρχουν εµπόδια στην εφαρµογή των προγραµµάτων και των 
δράσεων (ιδιαίτερα στους τοµείς της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 
προστασίας των µειονοτήτων), να αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης τόσο της 
Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αποφασίσει τη διακοπή κάθε 
συνεργασίας.  
 
Όσον αφορά την εφαρµογή των δράσεων που στοχεύουν στην οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη της Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εµµένει στην αναγκαιότητα συµβολής στις 
προσπάθειες της Τουρκίας στα πλαίσια όχι µόνο της οικονοµικής και κοινωνικής, αλλά και της 
πολιτικής της ανάπτυξης. Αναµένεται να αναληφθούν επίσης προγράµµατα προκειµένου να 
εξασφαλισθούν ο σεβασµός, η προστασία και η αναγνώριση της πολιτιστικής ταυτότητας των 
µειονοτήτων, καθώς και η βοήθεια για τις πρωτοβουλίες που τάσσονται υπέρ της κατάργησης 
της θανατικής ποινής. Επιθυµείται επίσης, η προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου στο εσωτερικό 
της Τουρκίας και µεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Συµµετοχή της Τουρκίας στα προγράµµατα  « Socrates» και « Νεολαία για την Ευρώπη» 
 
Στις 28 Οκτωβρίου 1999, το Κοινοβούλιο ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση την έκθεση του κ. 
Giuseppe GARGANI σχετικά µε την ένταξη της Τουρκίας µεταξύ των δικαιούχων των 
προγραµµάτων «Socratès» και «Νεολαία για την Ευρώπη III». 
 
Παράλληλα, εγκρίθηκε στις 15.12.1999 η έκθεση της κ. Doris PACK σχετικά µε τα νέα 
προγράµµατα για τη νεολαία που πρόκειται να τεθούν σε εφαρµογή το 2000. Προβλέπουν τη 
συµµετοχή τρίτων χωρών (άρθρο 10) και κυρίως της Τουρκίας, « σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
που θα συµφωνηθούν µε τις χώρες αυτές ».  
  
ε) Οι εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά µε τις προόδους που πραγµατοποίησε η Τουρκία 
στην πορεία προς την προσχώρηση και την αναγνώριση του καθεστώτος της υποψήφιας 
για προσχώρηση χώρας.  
 
- Τέλη ∆εκεµβρίου 1998, η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη της έκθεση βάσει του άρθρου 

28 της συµφωνίας σύνδεσης. Η έκθεση αυτή διαπιστώνει ορισµένες ατέλειες στο πολιτικό 
σύστηµα, κυρίως όσον αφορά το ρόλο των στρατιωτικών στην πολιτική ζωή, την προστασία 
των µειονοτήτων και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Στον οικονοµικό τοµέα, η 
έκθεση υπογραµµίζει το «δυναµισµό» του ιδιωτικού τοµέα, αλλά σηµειώνει ότι υπάρχει 
ακόµα υπερβολική µακρο-οικονοµική αστάθεια και υπερβολικός κρατικός παρεµβατισµός 
στην τουρκική οικονοµία, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τοµέα. Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι 
µόνο η ίδια η Τουρκία είναι σε θέση να βελτιώσει τη θέση της στον τοµέα της ενίσχυσης 
της δηµοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων 
των µειονοτήτων. 
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- Στις 13 Οκτωβρίου 1999, η Επιτροπή παρουσίασε τη δεύτερη περιοδική της έκθεση 
σχετικά µε τις προόδους που πραγµατοποίησε η Τουρκία στην πορεία προς την 
προσχώρηση (εν όψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι).  
 
Η έκθεση αυτή ακολουθεί την ίδια µεθοδολογία µε την προηγούµενη έκθεση, µε σεβασµό στην 
ίση µεταχείριση των υποψήφιων χωρών.   
 
Τα συµπεράσµατα υπογραµµίζουν τα σοβαρά κενά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια 
της Κοπεγχάγης, την αναγκαιότητα να επιτύχει η Τουρκία µακρο-οικονοµική σταθερότητα και 
να συνεχίσει τα προγράµµατα διαρθρωτικών και δικαστικών µεταρρυθµίσεων…  
 
Μπορούµε κατά συνέπεια να κατανοήσουµε τους λόγους για τους οποίους η αναγνώριση της 
ιδιότητας της υποψήφιας προς ένταξη χώρας δεν έχει την οµόφωνη υποστήριξη ολόκληρης της 
ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης.  
 
Θα πρέπει η Τουρκία να παρουσιάσει ένα εθνικό πρόγραµµα για την υιοθέτηση του κοινοτικού 
κεκτηµένου, όπως έκαναν οι άλλες υποψήφιες χώρες. Όταν έρθει η ώρα, µόλις αποφασισθούν οι 
διαπραγµατεύσεις αυτές καθαυτές, θα εφαρµοστεί η ίδια διαδικασία που εφαρµόστηκε για τις 
άλλες υποψήφιες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων όσων αφορούν στη χρηµατοδοτική βοήθεια. 
 
 

*   *   * 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε :  
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ∆Γ IV, Λουξεµβούργο , 
Τµήµα εξωτερικών υποθέσεων και θεσµικών ζητηµάτων  
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- Εφηµερίδα Le Monde 
- Agence Europe 
- Oxford analytica 
- Επιθεώρηση του τουρκικού τύπου (Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Άγκυρα)  

  


